Subject: Concurs - Orasul durabil - organizat de Ambasada Frantei - apel de proiecte

Stimata doamna/Stimate domnule Presedinte,
In urma Conferinței intitulata "Orașe durabile: reziliență și tranziție verde",
organizată pe 17 și 18 mai 2021 de Ambasada Franței și CCIFER, se va organiza cea
de-a treia ediție a concursului de bune practici pe tema orașelor durabile. cu
sprijinul grupurilor Renault și Carrefour.
https://ro.ambafrance.org/A-treia-edi%C8%9Bie-a-concursului-de-bune-practici-pe-tamaora%C8%99elor-durabile
În urma apelului similar din anii trecuți, Ambasada Franței înregistra zeci de aplicații, în
contrast cu anul acesta.
Concursul „Orașe durabile”, organizat de Ambasada Franței în România, sprijină inițiativele și
bunele practici apărute în cadrul colectivităților locale (UAT-urilor) din România care se
înscriu în dinamica dezvoltării durabile și a tranziției ecologice.
Apelul la (propuneri de) proiecte se adresează colectivităților locale din România (județe,
municipii, orașe, comune), care au realizat sau vor iniția un proiect inovator legat de
dezvoltarea durabilă a teritoriului lor. În cadrul acestei cereri, colectivitățile locale vor putea
depune proiecte efectiv realizate, în curs de realizare sau care sunt suficient de mature
pentru a beneficia de cofinanțare europeană.
Câte o colectivitate teritorială/UAT va fi selecţionată de juriu pentru fiecare din cele două
categorii:
I) Orașe și comune;
II) Județe și municipii.
În mod special, sunt încurajate să aplice comunele, orașele și municipiile.
Domenii:
1) Gestionarea deșeurilor, eficiența energetică și economia circulară;
2) Mobilitate urbană;
3) Apă și canalizare;
4) Reconversia urbană și reabilitarea patrimoniului.
Colectivitățile/UAT-urile câștigătoare vor beneficia de:



acoperire mediatică și recunoașterea proiectului lor la scară națională;
facilitarea contactului cu parteneri francezi implicați în proiecte și demersuri similare
(http://francevilledurable.fr/);
 și – sub rezerva evoluției condițiilor sanitare – organizarea unei călătorii de studiu în
Franța, în colectivități de referință din punct de vedere „orașe durabile”, în marja
Solonului Primarilor din Franța (https://www.salondesmaires.com/).

Dosarele trebuie transmise până cel târziu vineri, 3 septembrie 2021 pe
adresa gouvernance@institutfrancais.ro
Tel: 00 40 3 74 125 263
Cu stima,
Echipa UNCJR

